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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0178/2010, imressqa minn Oliver Hepworth, ta’ ċittadinanza 
Brittanika, dwar in-nuqqas ta’ rikonoxximent tal-unjoni ċivili Brittanika mil-
Lussemburgu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex iqabbad lill-Kummissjoni tinvestiga n-
nuqqas ta’ rikonoxximent tal-unjoni ċivili Brittanika mil-Lussemburgu. Il-petizzjonant, li 
daħal f’unjoni ċivili fir-Renju Unit u, għalhekk, ma jistax jidħol f’unjoni ċivili fil-
Lussemburgu, jikkunsidra li ż-żewġ tipi ta’ unjonijiet għandhom jitqiesu l-istess. Hu 
jargumenta li n-nuqqas ta’ rikonoxximent mill-awtoritajiet Lussemburgi dwar l-Unjoni Ċivili 
Brittanika tikkostittwixxi restrizzjoni fuq id-drittijiet tiegħu u tas-sieħba tiegħu biex jiċċaqilqu 
b’mod ħieles fl-UE. Huwa jfittex azzjoni simili bħal dik fil-petizzjoni 1052/2008 dwar id-
drittijiet legali konnessi mal-ftehim ta’ koabitazzjoni fi Franza (PACS) u l-Ingilterra 
(unjonijiet)

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjoni 

Ir-Renju Unit jagħti drittijiet u obbligi lill-imsieħba reġistrati (bħala koppja) li huma 
ekwivalenti għal dawk mogħtija u imposti fuq koppji miżżewġa. Filwaqt li l-Lussemburgu 
jirrikonoxxi s-sħubijiet reġistrati, il-leġiżlazzjoni tiegħu hija aktar restrittiva mil-leġiżlazzjoni 
tar-Renju Unit peress li ma tittrattax is-sħubijiet reġistrati bħala ekwivalenti għaż-żwieġ.
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Il-petizzjonant, ċittadin tar-Renju Unit, jixtieq li l-Lussemburgu jirrikonoxxi s-sħubija 
reġistrata tiegħu fir-Renju Unit. Madankollu, l-awtoritajiet tal-Lussemburgu jirrifjutaw li 
jagħmlu dan peress li l-effetti ta’ sħubija fil-Lussemburgu huma aktar limitati.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Bħalissa m’hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE li tipprovdi għar-rikonoxximent reċiproku tas-
sħubijiet reġistrati fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea, minkejja li timpenja ruħha li 
tipprovdi liċ-ċittadini tagħha b’sensiela vasta ta’ drittijiet ċivili , m’għandha l-ebda rwol fir-
rigward tad-deċiżjonijiet tal-Istati Membri li jirrikonoxxu sħubijiet reġistrati. Kull Stat 
Membru għandu jsolvi din il-kwistjoni u jiddeċiedi jekk għandux jirrikonoxxi s-sħubijiet 
reġistrati fi Stati Membri oħra jew le.

Fl-14 ta’ Diċembru 2010, il-Kummissjoni adottat il-Green Paper intitolata “Inqas proċeduri 
amministrattivi għaċ-ċittadini” COM(2010) 747 finali) li fiha jiġu rikonoxxuti l-problemi 
potenzjali li jinħolqu min-nuqqas ta’ rikonoxximent tal-istat ċivili.

Il-Green Paper imsemmija tgħid li

“huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-Unjoni Ewropea m’għandhiex kompetenzi biex 
tintervjeni fil-liġi materjali tal-familja tal-Istati Membri. Għalhekk, il-Kummissjoni la 
għandha s-setgħa u lanqas l-intenzjoni li tipproponi l-elaborazzjoni tar-regoli Ewropej 
materjali fir-rigward ta’, pereżempju, l-għoti tal-kunjom fil-każ ta’ adozzjoni jew żwieġ jew li 
timmodifika d-definizzjoni taż-żwieġ fil-livell nazzjonali. It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea ma jagħti l-ebda bażi legali għall-implimentazzjoni ta’ dan it-tip ta’ 
soluzzjoni”.

Konklużjoni

Il-kwistjoni mqajma mill-petizzjonant hija ta’ kompetenza esklussiva tal-Istati Membri.
Madankollu, il-Kummissjoni hija konxja tad-diffikultajiet possibbli li qed jiffaċċjaw iċ-
ċittadini tal-UE u għaldaqstant ippubblikat Green Paper sabiex tikseb opinjonijiet dwar kif 
jistgħu jitnaqqsu dawn il-problemi.


